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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (2كتاب الصالة ) - الموطأ
العمل في  باب:: القراءة في المغرب والعشاء، و بابوباب: افتتاح الصالة، و ، باب: قدر السحور من النداءشرح: 

 القراءة
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

، أما نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى  ،الحمد هلل رب العالمين
 .بعد

 تؤذن أن شئت فإن سفر في كنت إذا: "له قال أباه أن عروة بن هشام عن مالك عنوحدثني يحيى "يقول: 
ن -ليحصل لك األجر- فعلت وتقيم حال،   ف في مشروعية اقإقامة في كلألنه ال خال ؛"تؤذن وال فأقم شئت وا 

واقإشكال أن الحرج  "وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل األذان في السفر والحضر"قال ابن عبد البر: 
في الرحال، ثم يركبون السيارة ثم  ايصلو أن  يريدون موجود على بعض الناس، لكن المشكلة أن عامة الناس 

ك يشغلون السيارات ويروحون، يمين يطلعون، يصلون في الرحال ويجمعون العشاء مع المغرب، ثم بعد ذل
 .ويسار وأسواق
 طالب:.......

أن نقول: صلوا في الرحال ثم يا هللا يمين ويسار هي تحيا هذه السنة إذا وجد سببها، لكن ليس معنى هذا 
هذا  سبب وجدت الرخصة بال شك، ولو كانهو ال، ال، الصالة أهم، فإذا وجد الحرج الذي وأسواق واستراحات

ما سمعنا بها  ،على أكثر الناس، ولو لم تكن على جميعهم، فالرخصة إذا نزلت عمت، هي اآلن مهجورةالحرج 
 .اإطالق  

كان ابن عمر يؤذن "قال ابن عبد البر:  "راكب وهو الرجل يؤذن أن بأس ال"يقول:  اسمعت مالك   :قال يحيى"
 تص  على الدابة قامة تليها الصالة، والصالة اليؤذن على البعير وينزل ليقيم؛ ألن اقإ "على البعير وينزل ليقيم

في أذان  اوال أعلم خالف  "يقول: راحلته، ثم ينزل فيصلي،  واختار الحسن أن يؤذن ويقيم على، -أعني الفريضة-
 ؛اأن يكون جالس   امن الزم األذان راكب  من علة أو ضرورة، يؤذن وهو راكب،  وكرهه عطاء إال ،االمسافر راكب  
 ،ايعني من الزم األذان راكب  ما يمكن،  ،بواقف على الدابة، يمكن أن يقف على الدابة؟ ال ليس أنه ف ألنه معرو 

واألوزاعي أن  -رحمه هللا-وكره اقإمام مالك وكأنك في بيتك أو في غرفتك، ال،  ،تال نتصور المسألة سيارا
 ، وأجازه أبو حنيفة.ايؤذن قاعد  

قال ابن المنذر: اتفقوا على أن القيام من  ))يا بالل قم فأذن((قال:  -لمصلى هللا عليه وس-وفي الصحيحين أنه 
قيل بهذا وهذا، هل هذا نص في القيام للتأذين أو أمر بالتأذنين؟  ))قم فأذن((يعني قوله:  ))قم فأذن((السنة، 
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وراح قم يا فالن أذن،  :منهم من قال: ال داللة فيه على القيام حال األذان، يعني لو قال له: قم أذن، قلنا لواحد
 ؟ امتثل.أم الامتثل األمر  وجلس هناك

 بأرض صلى من: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد عناألنصاري  سعيد بن يحيى عن مالك عنوحدثني "
 وعن ،ملك يمينه عن صلى من صلى بأرض فالة" ،بزينة حصاة، جمعها: فلى، كحصى، وهي القفر البر "فالة

السياق سياق مدح بال شك، والقول بأنهما  (من صلى) ؟ن الملكان هم الحافظان أو غيرهماهل هذا "ملك شماله
الحافظان يعري النص عن هذا المدح، والملك الذي عن شماله ماذا يكتب؟ يكتب السيئات، واآلن السياق  -هما-

ف القول بأنهما هذا يضع ؟ة لتكتب حسناتك وسيئاتكسياق مدح، ونقول له: أنت تراقب في صالتك في الفال
 ...وأقام أذن فإذا" في أرض الفالة فكأنه صلى في جماعة، االحافظان، بل السياق ظاهر في أنه لو صلى منفرد  

، وفي هذا لأمثال الجبا، "الجبال أمثال المالئكة من وراءه صلى"للشك أو التقسيم، ، و)أو( هنا فقط "أو أقام
ال فالخبر دليل على أن الجماعة الكثيرة أفضل م ال فائدة لهذا المصلي في ن الجماعة التي دونها في الكثرة، وا 

يقول ابن عبد البر: هذا مرسل له حكم الرفع، مرسل له حكم الرفع، كيف مرسل له حكم الرفع؟ ذلك كله، 
شك  هاقإرسال وصف لإلسناد، نعم، اقإرسال انقطاع في اقإسناد، يقابله الموصول، مرسل له حكم الرفع، ما في

صلى هللا عليه -هذا ال يقال من جهة الرأي، لكن كونه عن تابعي كأن سعيد بن المسيب قال: قال رسول هللا أن 
هذا  ،-صلى هللا عليه وسلم-يب: قال رسول هللا سمال بالرأي، فإذا قال سعيد بن ال؛ ألن مثل هذا ال يق-وسلم

ألنه ال  ؛، وهو له حكم الرفع-الصالة والسالمعليه -مرسل، مرسل من وجه باعتبار أنه رفعه التابعي إلى النبي 
 .اومرفوع   الرأي، وقد روي موصوال  يقال من جهة 

صلى -قال النبي  :أخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال
إذا أذن وأقام صلى خلفه من فأقام الصالة صلى خلفه ملكان، ف فيء))إذا كان الرجل في أرض : -هللا عليه وسلم

سعيد بن منصور وروى  ويؤمنون على دعائه(( ،ويسجدون بسجوده ،المالئكة ما ال يرى طرفاه، يركعون بركوعه
 ،الرفع، تعارض فيه الوقف و ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوف  وا

 يم اثنين، والذي يؤذن ويقيم أمثال الجبال.الذي يقلكنه ال يقال من جهة الرأي، 
 ....:..طالب
نعم، من صلى بأرض فالة يعني  "أو أقامفإذا أذن وأقام "ألن هذا كله فضائل، ما هو بإلزام، ولذا يقول:  نعم؛

؛ ألن النص الذي ..اثنين، هذا لمن صلى بدون أذان وال إقامة، لكن إذا أذن وأقام، أو أقام فقط، صلى وراءه
فأقام  ء))إذا كان الرجل في أرض فيلكن الحديث الموصول: فقط،  ا على التنويع، إن أذن وأقام، أو أقاممعن

ذا الصالة صلى خلفه ملكان(( أن نوفق بينه وبين  يعني إذا أردنا أردنا أن نجعله مع الخبر السابق، أقام، وا 
وصالها كما أمر،  ،عني أقام ركوعها وسجودهاي ((فأقام الصالة))حملنا اقإقامة في الخبر الثاني  الخبر السابق

بظاهر؟ ال عالقة لألذان واقإقامة بصحة الصالة،  أم ليسن، ظاهر أقام لها إقامة لكي يلتئم الحديثاال أنه 
أكمل واقإقامة آكد، ومنهم من يقول  الصالة صحيحة عند عامة أهل العلم ولو لم يؤذن ولم يقم، لكن إن أذن فهو

أيهما  :نفرد، لكنها سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، والمرأة حكمها حكم المنفرد، ماذا نقولبوجوبها على الم
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أجر جماعة الناس هي األصل، هي األصل الذي رتب عليها جماعة المالئكة؟ نعم،  أمالناس  أفضل جماعة
ن كان الصالة في الفالة كم؟ خمسين، لكن ما هو معناه أنه يترك الجمعة يطلع و  الخمسة والعشرين، وا 

 يدرك الخمسين، هل ينتظر هذه المحطات أو يصلي في الفالة؟ والجماعات يريد أن
 طالب:......

المسلم، هذا األصل أن المسلم يقصد  هلكن األجر متفاوت، األجر متفاوت، وعظم األجر ينبغي أن يقصد نعم،
فر، دخل وقت صالة الظهر ألنه يبحث عن هذه األجور، هي المسألة مفترضة في شخص مسا ؛األجر عظم

ويمكن يدركهم مع اقإقامة، مع إقامة صالتهم،  ،وبقي على المحطة خمسين كيلو، نعم يدرك المحطة في الوقت
تصلي مع الناس، و على وقت اقإقامة، هل نقول: انتظر حتى تدخل هذا البلد  ا، يدخل بلد  مثال   ايدرك بلد   يريدأو 

ى هذا األجر، وال شك أن عمل األرفق باقإنسان من مقاصد الشرع، إذا واحصل عل ،في الفالة أو نقول: صل   
ذا كان األرفق به أن ينتظر حتى يصل الب كان األرفق به أن يصلي حاال   لد ويصلي مع وفي الفالة يصلي، وا 

له، ال  دفأة أوالفال اس، قد يكون البلد حار  أو العك ،دبر  ، والفالة فيهافي مسجد مثال   أأو أدف الناس لكونه أرفق به
هو من مقاصد الشرع، إذا كان يسمع النداء ال بد أن يجيب، إذا كان  اشك أن األرفق بالمسافر وبالمسلم عموم  

 .اال يسمع النداء يصلي منفرد  
 :باب: قدر السحور من النداء

 أحسن هللا إليك:
 :قدر السحور من النداء :باب
 صلى هللا عليه- هللا رسول أن -ماي هللا عنهرض- عمر نب هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن

 ((.مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا بليل ينادي بالال   إن)) :قال -وسلم
 ينادي بالال   إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن
 :له يقال حتى ينادي ال أعمى رجال   مكتوم أم ابن وكان" :قال ((مكتوم مأ ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا بليل

 ".أصبحت ،أصبحت
 :قدر السحور من النداء :باب 

 هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك عنحدثني يحيى "يقول: 
يعني فيه، في الليل، والباء  :يعني يؤذن، بليل :ينادي "((بليل ينادي بالال   إن)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-

 ((ينادي بليل إن بالال  ))يقول: بالمسجد، يعني فيه،  ؟التي هي للظرفية، تقول لزيد: أين أبوك (في)تأتي بمعنى 
 :اسمه: عمرو، وقيل ((مكتوم أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا)) يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الصب ،

أو بسببه العتاب  عبد هللا، األعمى، الذي نزل فيه -عليه الصالة والسالم-حصين، فسماه النبي  :اسمه كان
َمى{* }َعَبَس َوَتَولَّى -عليه الصالة والسالم-للنبي  َعأ  فكلوا بالل ينادي بليل [( سورة عبس2-1)] َأن َجاءُه األأ

 حتى ينادي ال أعمى رجال   مكتوم أم ابن وكان"قال: في الحديث الذي يليه واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، 
في هذا االعتماد على الصوت، وتقليد المؤذن إذا كان ثقة في دخول الوقت، في حل " أصبحت أصبحت :له يقال
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للد إذا سمع صوته ولو لم يقرل الصال شخصه، وجماهير أهل العلم على صحة  ة، في حل األكل، في تحريمه يققل
حجاب، إذا عر ف الصوت، إذا عر ف الصوت وأمن التقليد، فتص  الرواية، شعبة بن الحجاج الرواية من وراء 

يقول: ال تص  الرواية من وراء حجاب حتى ترى الشخص،  ،من أهل التحري بل التشديد في هذا البابهو 
ؤذن، لكن بالنسبة من وراء الحجاب شيطان، لكن لو قلنا بهذا القول ما قبلنا أذان المتأكد، ال يكون الذي يحدثك 
ه الشيطان، وال يمكن أن يتلبس به، فتأتي مسألة الرواية، مسألة الرواية عن أمهات لألذان ال يمكن أن يطيق

 المؤمنين، يروى عنهن من وراء حجاب وهذا معرو ف، وغير ذلك.
ن يؤمن شريطة أن يعر ف الصوت معرفة ال إشكال فيها، ال مراء فيها، وأفالرواية من وراء حجاب صحيحة 

ر ف وميز بين الخطوط بحيث يجيد التقليد، وقل مثل هذا في االعتماد على الخط إذا عق التقليد؛ ألن بعض الناس 
جواز أذان  :اأيض   وجادة، والوجادة إحدى طرق التحمل، فيه أنه ه على أساسال يشك أنه خط فالن، يعمل ب

قل عن أبي حنيفة أن أذان األعمى ال يص ، األعمى من غير كراهة، جواز أذان األعمى من غير كراهة، ون
: ال يص  ألنه ال يمكن أن يقول أبو حنيفة لى أبي حنيفة، وهذا الذي نجزم به؛وتعقبه بعض الحنفية بأنه غلط ع
ابن أم مكتوم، نعم في المحيط، المحيط عند الحنفية كتاب كبير في فقه  نأذان األعمى وهو مستفيض ع

ي ذلك؟ أن األذان مبني على المشاهدة، العالمات التي نصبت ألعمى، ما السبب فم، يكره أذان االحنفية، نع
لمعرفة األوقات تسمع باألذن؟ أو تدرك بالحواس غير البصر؟ ما يمكن إال بالبصر، لكن تأذين ابن أم مكتوم 

قراره على ذلك يدل على جوازه من غير كراهة. -عليه الصالة والسالم-في عهده   وا 
صلى - هللا رسول أن" عن أبيه :وفي رواية القعنبي "هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن الكم عنوحدثني "

ن ذلك كان ديدنه، أ، واألسلوب يدل على بليل ينادي بالال   إن "((بليل ينادي بالال   إن)) :قال -هللا عليه وسلم
فإنه ال ينادي إال مع الوقت،  ((توممك أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا)) ه ينادي بليل، يعني عادته مستمرةأن

وجاء في رواية أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالل، قال بعضهم: إنه من قبيل المقلوب، 
وقد  ،وهذا هو الكثير الغالب ،، لكن ال يمنع أن يكون األذان نوب، نعم، مرة يؤذن بالل بليلمن قبيل المقلوب

قدامة بأن القائل ابن قال: جزم ابن  ((فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))بل بالل، يؤذن ابن أم مكتوم ق
وفي رواية اقإسماعيلي ما يدل على أن القائل ابن شهاب،  "أعمى رجال   مكتوم أم ابن وكان :قال" عمر الراوي 

مى عاهة، العرج عاهة، جواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة، الع هيوهذا ف "أعمى كان ابن أم مكتوم رجال  "
األعمى، األعور،  ،الحول، غير ذلك كلها عاهات، في كتب التراجم، بل في طرق الروايات يذكر األعرج ،العور

لتعريف بالشخص، ولم األحول، كثير هذا عند أهل العلم، فيجوز إذا ترتب على ذكر ذلك مصلحة، مصلحة ا
ح، أصبحت: يعني دخلت في الصبا، "أصبحت أصبحت :له ليقا حتى ينادي ال" يجوز، هعيب الو  هيقصد به شين

 :وفي الصباح، وهنا ،وفي تهامة، وفي الظالم ،أسفر، يعني دخل في نجدكما يقال: أنجد وأتهم وأظلم و 
دخول دخلت في الصباح، هذا األصل، لكن يشكل على هذا أنه ال يجوز األكل بعد ال :أي "أصبحت ،"أصبحت

يعني تأكدنا أن  يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت، يقنا أن الصب  دخل؛ ألنه الإذا ت ،افي الصباح اتفاق  
على ما يفيده الخبر؟ أو  يؤذن ابن أم مكتوم ولو دخل الصب الصباح قد دخل، فهل معنى هذا أننا نأكل حتى 
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يتصور في أن المراد بذلك قاربت الصباح، قاربت الصباح، ليكون أذانه مع دخول الوقت، لكن مثل هذا هل 
بل يقال له: أصبحت، أو أنه بالفعل دخل في الصباح؟ أو أنهم من الحرص على صحة  ،رجل أعمى ال يرى 

نه ما ؟ ألن المسألة مشكلة، إذا قلنا: إأصبحت قبل دخول الصباح لصائم يقال البن أم مكتوم: أصبحتصيام ا
الصب ، مع أنه ال يجوز األكل بعد طلوع  والناس يأكلون بعد طلوع تى يدخل في الصباح ويتبين الصباحيؤذن ح

، فهل معناه أنه يقال له: أصبحت يعني قاربت الصباح، أو أنك دخلت في الصباح بالفعل؟ هذا االصب  اتفاق  
: لألذان قبل الصب ، فإذا قيل له ادخل بالفعل، لكن لنوفق بين النصوص، إن كان متهيئ   ،األصل في الكلمة

أصبحت أصبحت قام  :، لكن المتصور أنه جالس يأكل، فإذا قيل لها ما فيه إشكالال: هللا أكبر، هذق أصبحت
لكن اللفظ  ؟ظاهر أم غيربعد طلوع الصب ، ظاهر  ون يأكل مفأذن، مثل هذا يلزم عليه أن يأكل الناس، حتى أنه

كلوا )) :ألن قوله نعم هذا مرفوع أو هذا من قبل الراوي؟ "لم يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويصعد هذا"الثاني: 
هل معنى هذا أن المسألة أمر يسير، يدل على أنه فيه  ((إذا أذن بالل كلوا واشربوا))يعني  ،غاية ((واشربوا حتى

فرصة  هفي بأنيشعر  نا، لكن يبقى أنه اللفظ الذي معنافرصة لألكل بين األذانين، هذا ما يفيده الخبر الذي مع
مثل السحور عندنا، الناس يحتاجون إلى ساعة ى هذا أن السحور عندهم لكن ليس معن ،بين األذانين للسحور

ال علقة ؟عندهم ماذا ،هم األسودان للسحور، نعم، ، يقول ابن عبد البر: لم +إن كان عندهم شيء يسير وا 
ة ، يعني إال في روايسال  يختلف على مالك في اقإسناد األول أنه موصول، وأما هذا فرواه يحيى وأكثر رواته مر 

ن البخاري يخرج أحاديث مالك من طريق القعنبي، وأما قول بعضهم: إ رواه من -رحمه هللا-والبخاري القعنبي، 
طريق عبد هللا بن يوسف فإنه أغلبي ال كلي، يخرج عن مالك في الموطأ من طريق عبد هللا بن مسلمة كهذا 

ن كان الغالب أنه  من طريق عبد هللا اأيض   الحديث، وسيأتي أحاديث أخرى، الذي يليه بن مسلمة القعنبي، وا 
يخرج أحاديث الموطأ من طريق عبد هللا بن يوسف، وأما مسلم فمن طريق يحيى بن يحيى التميمي وليس 

أذان األعمى إذا كان له من يخبره بالوقت؛ ألن الوقت في األصل مبني على  :الليثي، البخاري ترجم عليه باب
ين في المسجد الواحد، على أال نل ذان للصب  قبل طلوع الفجر، وجواز اتخاذ مؤذ   المشاهدة، وفي الحديث جواز األ

 احد، إنما واحد تلو اآلخر، وعلى جواز تقليد األعمىفي أذان و  يؤذنا في آن واحد، يعني ما يكون أذانهما
موجودة؟  البصير، أو تقليد البصير األعمى؟ كيف صارت كلها ي دخول الوقت، جواز تقليد األعمىالبصير ف

والبصير يأكل حتى يؤذن األعمى، أذان األعمى، صحي ؛ ألن الظاهر أننا نقلد هذا األعمى، فحق العبارة أن 
يقال: تقليد البصير األعمى؛ ألن األصل في اقإضافة في إضافة المصدر أو اسم الفاعل، نعم إذا عقبه في 

حقه التقديم، فيضا ف إلى الفاعل، وهنا أضيف المعنى فاعل ومفعول أن يضا ف إلى الفاعل، يقدم الفاعل ألن 
أصبحت  ألعمى حتى يقال له: أصبحتد؛ ألنه ال يؤذن هذا اد، والبصير هو المقل  إلى الفاعل فاألعمى هو المقل   

 والبصير األعمى. هذا األعمى، فيقلد األعمى البصيرفيقلد هذا الذي قال له، وغيره ممن يستمع يقلد 
واحدة إذا  جواز نسبة الرجل إلى أمه، وهذا في حال :: ابن أم مكتوم منسوب إلى أمه ففيهاقالوا في الحديث أيض  

ال فاألصلكانت أشهر من أبيه، و  { :ا  َبائآهآمأ ُعوُهمأ ِلآ ويدعى اقإنسان يوم القيامة بأحب  [( سورة األحزاب5)] }ادأ
ُعو ُكلَّ ُأَناٍس : -جل وعال-قوله األسماء إليه، بعضهم قال: في القيامة يدعون بأمهاتهم، واستروحوا إلى  َم َندأ }َيوأ
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} َمامآهآمأ على أوالد الزنا، عللوا  العيسى بن مريم، وستر   ا: تشريف  اقالوا: جمع أم، وقالوا أيض   [( سورة اقإسراء11)] بآإآ
 ؟نعم قولهم،

 طالب:.......
يتمسك بأدنى شيء،  يريد أنعنده قول ويشرب قلبه إياه، ويترج  : جمع أم، الذي يميل إلى قالوا: إمام نعم،

 :ولذا اقإمام أحمد يقول: الذي يقال له ؛أمات، في بني آدم، نعم :اقإمام غير األمهات، بل غير األمات، جمع أم
نسبته إلى أبيه بحيث ال يخفى على السامع ال يجوز ذلك، لكن  ، وأمكنتابن علية، على كل حال إذا كان يكره

هو منسوب اآلن إلى أمه، سواء  سميت أم أو  ،، لكنه نسب إلى أمه.......اضإذا اشتهر بين الناس واستف
إلى أمه؟ بغض النظر عن كونها مسماة أو مكناة، هو منسوب إلى  أمأبيه  كنيت، لكن اآلن هو منسوب إلى

 أمه، نعم.
ون غيره، نعم، حمله بعضهم على أنه خاص برمضان، واستحباب ذلك في رمضان د ((كلوا واشربوا))....... 

، يوقظ نائمكم، وهذا مطلوب في رمضان وفي غيره، لكنه مهجور، اآلن الحي الكامل ما امطلق   :ومنهم من قال
 ،رك اآلن حتى في رمضان، ترك حتى في رمضانتجد فيه من يؤذن، كنا نسمع األذان األول في رمضان، وتق 

 فهي سنة مهجورة.
 سم.

 باب: افتتاح الصالة:
 أحسن هللا إليك.

 افتتاح الصالة: :ببا
- هللا رسول أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن

ذا ،منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح إذا كان -صلى هللا عليه وسلم  كذلك رفعهما الركوع من رأسه رفع وا 
 .السجود في ذلك يفعل ال وكان ((الحمد ولك ربنا ،حمده لمن هللا سمع)) :وقال ،اأيض  
 كان: "قال أنه -مرضي هللا تعالى عنه- طالب أبي بن علي بن حسين بن علي عن شهاب ابن عن مالك عن

 ".هللا لقي حتى صالته تلك تزل فلم ،ورفع خفض كلما الصالة في يكبر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 في يديه يرفع كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عن

 .الصالة
 كان -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبا أن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك عن

صلى هللا عليه - هللا رسول بصالة ألشبهكم إني وهللا" :قال انصرف فإذا ،ورفع خفض كلما فيكبر لهم يصلي
 ".-وسلم
 في يكبر كان -ماهللا عنهرضي - عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عن

 .ورفع خفض كلما الصالة
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ذا ،منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح إذا كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن  وا 
 .ذلك دون  رفعهما الركوع من رأسه رفع
 يعلمهم كان أنه -مارضي هللا تعالى عنه- هللا عبد بن جابر عن كيسان بن وهب نعيم أبي عن مالك عن

 ".ورفعنا خفضنا كلما نكبر أن يأمرنا فكان" :قال الصالة في التكبير
 ".التكبيرة تلك عنه أجزأت واحدة تكبيرة فكبر الركعة الرجل أدرك إذا: "يقول كان أنه شهاب ابن عن مالك نع

 ".الصالة افتتاح التكبيرة بتلك نوى  إذا وذلك" :مالك قال
 ثم ركعة صلى حتى الركوع وتكبيرة االفتتاح تكبيرة فنسي اإلمام مع دخل رجل عن -رحمه هللا- مالك وسئل
 ولو إلي أحب صالته يبتدئ" :قال ؟الثانية الركعة في وكبر الركوع عند وال االفتتاح تكبيرة كبر يكن لم أنه ذكر
 ".االفتتاح تكبيرة بها نوى  إذا عنه امجزي   ذلك رأيت األول الركوع في وكبر ،االفتتاح بيرةتك عن اإلمام مع سها
 .صالته يستأنف إنه :االفتتاح تكبيرة فنسي لنفسه يصلي الذي في مالك قال
 من ويعيد يعيد أن أرى  :قال صالته من يفرغ حتى االفتتاح تكبيرة ينسى إمام في -رحمه هللا- مالك وقال
ن ،صالةال خلفه  .يعيدون  فإنهم كبروا قد خلفه من كان وا 
 افتتاح الصالة: :: باب-رحمه هللا تعالى-يقول 

وهي ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، تكبيرة  ،الصالة تفتت  بالتكبير، والمراد بذلك تكبيرة اقإحرام
نعم؟ خارج الماهية  ؟من هذا الخال ف االفتتاح، تكبيرة اقإحرام ركن عند الجمهور، شرط عند الحنفية، ما الفائدة

ويأتي يصلي في  ،خارج الماهية يكبر لإلحرام في بيته :إذا قلنا ؟معنى هذا ماالشرط، والركن داخل الماهية، 
ن كان  المسجد كما يتوضأ في بيته ويأتي يصلي في المسجد؟ هل مقتضى هذا القول مثل هذا الصنيع؟ أو أنه وا 

و كبر حامل يقول: ل يترتب على هذا الخال ف من الفوائد؟ ماذاشرط مقارن؟ طيب  عند الحنفية إال أنه اشرط  
ارج الصالة، وال تص  عند نجاسة ثم وضعها مع نهاية التكبير تص  صالته عند الحنفية؛ ألنه حمل النجاسة خ

هي شرط،  عند الحنفية نيته مع التكبير من نفل إلى فرض لو كبر وقلبألنه حملها داخل الصالة،  ؛الجمهور
، نعم عند الجمهور ال يغير النية ،والشرط كما يكون للفرض يكون للنفل على حد سواء، يجوز له أن يقلب نيته

 في الوقت المتسع أن يقلب النية من فرض إلى نفل، لكن العكس ال يجوز. عند الحنابلة يجوز للمنفرد
- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عنحدثني يحيى "يقول: 

 .وهذا اقإسناد هو أص  األسانيد عند اقإمام أحمد "-صلى هللا عليه وسلم
 عزززززززززن سزززززززززالم أي عزززززززززن أبيزززززززززه البزززززززززري   ج  وجززززززززززززززززم ابزززززززززززززززن حنبزززززززززززززززل بزززززززززززززززالزهري 

 ج

 رفع اليدين في الصالة "منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح إذا كان -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا "
ه سنة، سنة باقإجماع فيما نقله النووي وغيره، إال ما حكي عن داود فيما يتعلق بتكبيرة اقإحرام فأوجب رفع حكم

اليدين عند تكبيرة اقإحرام، وروي عن األوزاعي والحميدي أن الصالة تبطل بترك رفع اليدين، واألئمة األربعة 
وأما الحنفية  ،بابه في المواضع المذكورة في الحديث، والثالثة على استحكلهم على استحبابه عند تكبيرة اقإحرام
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فإذا رأى األصم رفع اليدين  ،والحكمة من رفع اليدين لكي يرى األصمند تكبيرة اقإحرام فقط، فعندهم الرفع ع
 دئ بها؛ ألنه ال يسمع التكبير، وأما بالنسبة لألعمى الذي ال يرى الرفع يسمع التكبير.عر ف أن الصالة بق 

اقإشارة إلى طرح الدنيا كأنه إذا قال هكذا رفع يديه كأنه ألقى الدنيا وراءه، وقيل: إشارة  :الحكم: قيل من اوأيض  
 وكلها التماس. ألهل العلمإلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، وقيل غير ذلك، أقوال 

ن الثالثة، لتكبيرة اقإحرام، عند تكبيرة اقإحرام فقط، وعند المالكية والحنابلة في المواط :مواطن الرفع عند الحنفية
وعند الركوع، وعند الرفع منه، والشافعية يقولون بموضع رابع، وهو بعد القيام من الركعتين، من حديث ابن عمر 

يه بعد الركعتين؟ نلزم الحنبلي بأن يرفع يدلكن هل  ،هذه المواضع األربعة"، إذا قام من الركعتين" :في الصحي 
وهو معرو ف  ، لو قال حنبليثابت في البخاري من حديث ابن عمرهذا السنة، نقول: السنة، أنت خالفت 

الصحي  من حديث ابن عمر، نقول له:  ، وقلنا له: هذه ثابتة فييدور مع األدلة ،باالتباع، وليس بمقلد متعصب
ضة في حنبلي تر ال عند الحنابلة وال عند غيرهم، المسألة مفما هي المسألة سنة، ؟..... ارفع يديك بعد الركعتين
كتب المذهب هكذا، ما فيها بعد ب، أنا وجدت وال حنبلي متعصب، يقول: وهللا هكذا المذه متبع، نعم، ال شافعي

ال يغفل إمامه، يعني  ،للنصوص تباعهاومع ذلكم إمامه معظم في نفسه، مع  ،يؤثر النصوص ،الركعتين، متبع
ن كان مرفوع  ا أريد أن أصل إما يبعد إمامه عن الصورة، لكن أن عند اقإمام البخاري إال أن  الى شيء، وهو وا 

من إمامين كبيرين، يقول: صحي   ،فيه وقف ورفع ،هذا تعارض ،الراج  عند اقإمام أحمد أنه موقو ف، موقو ف
ذا من باب مرفوع وصحي  ما فيه إشكال، لكن اقإمام أحمد يرى أنه موقو ف، ليس ه ،في صحي  البخاري 
اقإمام أحمد أنه موقو ف عملت به، الحث على سنة الصحابة معرو ف، لكن المقصود  يرل  التعصب، يعني لو لم

بين أحمد والبخاري، في هذا المسألة في ثبوت الخبر، الترجي  ))اقتدوا باللذين من بعدي(( الخلفاء الراشدين 
الراج  أنه موقو ف، نعم، وال خفي على إمامي، لكن  ،ال في الفقه، يقول: نعم، أنا ما خفي علي هذا الخبر الشأن

قولك ما ليس له  ل عنده، قلنا: ال يا أخيال يثرب عليه، وال ينتقص بذلك، لكن لو كانت المسألة عارية عن الدلي
ولذا بعض الناس الذين ال يدركون مثل هذه األمور يتطاولون على األئمة بمثل هذه المسائل،  ؛حظ من النظر

والرفع منه،  ،والركوع ،تكبيرة اقإحرامعند  :مواطن الرفع ثالثة وغير الزاد:..، أول ما يعلق على الزاد إذا قال
يعلق عليه: ثبت في الصحي  كذا، نعم ثبت في الصحي ، لكن اقإمام إمام، نعم القرائن عند البخاري رجحت أنه 

لعمل بالقرائن هذا مرفوع، والقرائن عند أحمد رجحت أنه موقو ف، كل إنسان ما يدين هللا به، إذا تأهل اقإنسان ل
؟ نعم إذا ما الذي تفعلفرضه، لكن متى يتأهل اقإنسان للعمل بالقرائن؟ إذا تعارض مثل قول أحمد والبخاري 

تأهل اقإنسان للقرائن هذه مسألة مفروغ منها يا إخوان، لكن اآلن في مثل المبتدئ في طلب العلم وعلم الحديث 
الدعوات بأن تنبذ قواعد المتأخرين، ونطلع لمحاكاة المتقدمين  على وجه الخصوص ماذا يصنع؟ يقلد من؟ اآلن

بالنسبة للمرج  هو  أنا أقول: عنديي مصا ف المتقدمين نحكم بالقرائن؟ نصير فأن ، متى نصل إلى ..ونعمل
ما في البخاري؛ ألن صحي  البخاري كتاب تلقته األمة بالقبول، وتلقي األمة للكتاب بالقبول يرجحه على كل 

نعم لو تعارض قول البخاري فيما ينقل عنه، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: الحديث مرفوع، ونقل عن  قول،
صحيحه الذي تلقته األمة  تحتاج إلى مرج ، لكن ما دام قول البخاري في ،أحمد أنه قال: موقو ف، هنا اقإشكال
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أو أي إمام من األئمة؛ ألن تلقي  رقطنيأحمد، أو غير أحمد، أو أبو حاتم أو الدا ال يعارض به قول بالقبول
ص  من صحي  البخاري؟ األمة كيف يكون أفي ترجيحه وترجي  ما فيه،  ذا الكتاب كا ف  األمة بالقبول له

قواعد المتأخرين يرجحون أص  مما في صحي  البخاري،  أتيما ي مجمعة على أن صحي  البخاري أص ،
من وقف، وقول آخر في المسألة من المتأخرين يرج  الوقف؛ ألنه رفع زيادة علم خفيت على ن م الرفع؛ ألن مع

  جمنهم من رج  األحفظ، منهم من ير  هو المتيقن، والرفع مشكوك فيه، وهذا يبحثونه في زيادات الثقات،
 كثر، المسألة مختلف فيها، لكن الحكم العام المطرد ليس من طريقة المتقدمين.األ

واستحباب رفع اليدين بعد الركعتين، وهنا يقول: نقل الزرقاني في شرح  ،ةمعرو ف عند الشافعيأقول: القول 
الموطأ عن الخطابي أن الشافعي لم يقل به، وهو الزم على أصله في قبول الزيادة، ونقل عن ابن دقيق العيد 

ا القول، ذإذا ص  الحديث فهو مذهبي، ففيه نظر، فه قوله: والصواب إثباته، وأما كونه مذهب الشافعي لقوله:
 أو لم يقل به؟ مستفيض عندهم. هل اقإمام قال به نعم هو مذكور عند الشافعية في كتبهم، لكن

رغم أنه  ،سمى عبد هللا بن مسعود ابن أم عبد في أكثر من موضع -عليه الصالة والسالم-يقول: الرسول 
وهل الحكم للكراهة أم للتحريم  ؟صحيحو مشتهرة في ابن مسعود، فهل تقييد جواز التسمية بأمه إذا كان أشهر 

 أم مباح؟
أو قول شخص لمن يدل عليه، من باب المداعبة، من باب  ((ابن أم عبد)) :-عليه الصالة والسالم-في قوله 

نما تريدهال تقصد بذلك عيبنة عليه، يقول: يا ولد فالنة، ميادالل عليه، من باب يسمونه الناس اقإ ، مداعبته ، وا 
 ال ف، لكن األصل أن اقإنسان يدعى ألبيه.خالهذا ما يدخل في 

، والمنكبان تثنية منكب كمجلس، مجمع يعني مقابل منكبيه "صالة رفع يديه حذو منكبيهكان إذا افتتح ال"يقول: 
عظم العضد والكتف، هنا، وبهذا أخذ األكثر أن الرفع إلى المنكبين، وذهب الحنفية إلى أن الرفع إلى األذنين، 

أن يحاذي بالمنكبين  ،لكن الجمع بينهما ممكن "حتى حاذى بهما فروع أذنيه" ،الصحيحة بهذاوقد جاءت السنة 
كان إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو "، ويحاذي باألذنين أطرا ف األصابع، وبهذا تتفق النصوص، ظهور الكفين

ذا منكبيه، إذا افتت  الصالة يعني  "((هحمد لمن هللا سمع)) :وقال ،اأيض   كذلك رفعهما الركوع من رأسه رفع وا 
ذا رفع من الركوع رفعهما كذلك ،رفع يديه حذو منكبيه، وكذلك إذا ركع ،هللا أكبر :قائال   سمع هللا ))وقال:  ،وا 

ربنا  :سمع هللا لمن حمده، ومن يقول :ومن يقول ،ويأتي الصيغ الواردة في هذا ((الحمد ولك ربنا لمن حمده،
يقول: ربنا ولك  ااقإمام أيض  المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، و مع هللا لمن حمده، و ولك الحمد؟ فاقإمام يقول: س

وم يقول: ربنا ولك الحمد، وال ، والمأمربنا ولك الحمد اقإمام يقول: سمع هللا لمن حمده الحمد، األكثر على أن
سمع هللا لمن حمده، وقول  :سمع هللا لمن حمده؛ ألن العطف بالفاء يقتضي أنه ال واسطة بين قول اقإمام :يقول

سمع هللا لمن  :، والحنفية يقولون: يقول اقإمامربنا ولك الحمد، الشافعية يقولون: يجمع بينهما كل مصل    :المأموم
 ،سمع هللا لمن حمده :ربنا ولك الحمد، وال يقول المأموم :حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، فال يقول اقإمام

 .-ن شاء هللا تعالىإ-وتأتي المسألة 
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ن  ربنا ولك الحمد، وردت على صيغ أربع: اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذا في الصحي  وا 
 وكان" ربنا لك الحمد، :، وبدونهمافقط "اللهمز "ب ،نفاه ابن القيم، وربنا ولك الحمد بالواو فقط، واللهم ربنا لك الحمد

 ."السجود في ذلك يفعل ال
كان "وجاء في خبر: فالسجود ال ترفع فيه اليدان،  "وكان ال يرفع يديه إذا هوى للسجود"الصحي : في الحديث 

هل يختلف الرفع "، كان يكبر مع كل خفض ورفع" :قال بعضهم: إنه وهم، والصواب "يرفع مع كل خفض ورفع
رفع في تكبيرة االفتتاح حذو منكبيه يرفع  كذلك يعني لمطلق الرفع أو لهيئته؟ يعني كما ؟ألنه يقول: رفعهما كذلك

نه عند م يرد ما يدل على التفرقة بينهما، بعضهم يقول: إيقول ابن حجر: ل؟ عند الركوع والرفع منه حذو منكبيه
لم يرد ما يدل على التفرقة بين  اتكبيرة اقإحرام إلى فروع األذنين، وعند الركوع والرفع منه إلى المنكبين، وأيض  

وعن الحنفية يرفع الرجل إلى جال به، ما دل الدليل على اختصاص الر فيالمرأة، فالمرأة كالرجل، إال الرجل و 
 .ين؛ ألنه أستر لهارأة إلى المنكباألذنين، والم

 أنه -زين العابدين- طالب أبي بن علي بن حسين بن علي عن شهاب ابن عن مالك عنوحدثني "يقول: 
يكبر للركوع، ويكبر للسجود،  "ورفع خفض كلما الصالة في يكبر -ليه وسلمصلى هللا ع- هللا رسول كان: "قال

ورفع رأسه من السجود، وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: سمع هللا لمن حمده، يعني كلما خفض للركوع 
 أعلم قال ابن عبد البر: "ال، "هللا لقي حتى صالته تلك تزل فلم" والسجود، لكن كلما رفع؟ ال، السجود فقط،

عليه الصالة -علي بن الحسين تابعي يرويه عن النبي ث"، بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحدي اخالف  
فهو مرسل، ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه  -والسالم
 .-المعليه الصالة والس-، أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب سبط النبي موصوال  

 عن سعيد بن يحيى عن مالك عنوحدثني "، "يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك عنوحدثني "
 يديه يرفع كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن" وأنه أحد الفقهاء السبعة، اتقدم مرار   "يسار بن سليمان

ذا رفع م، "الصالة في ذا كبر للركوع، وا  ذا قام من الركعتين ،نهيعني إذا كبر لإلحرام، وا   .وا 
 أبا أن -من الفقهاء اوهو أيض  - عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك عنوحدثني "

، يصلي لهم، كونه يصلي لهم هل في هذا أثر على النية؟ نعم، يعني اأي ألجلهم إمام   "لهم يصلي كان هريرة
أم يص   أنت صليت لفالنهل إذا قلت: لكن أقول:  ،، صحي يجوز تصلي لفالن؟ نعم، أنه يصلي لهم، ألجلهم

، نعم، هو يصلي لهم، هو ال شك أن أصل الصالة االمقبول شرع   نريد أن نأتي بالصيغة على وجههايص ؟  ال
، والقدر الزائد عن أصل الصالة من الجهر من أجلهم، من أجل أن يقتدوا به ويأتموا به، لو -عز وجل-هلل 

يستفيدون منك؟ ما يستفيدون منك،  ا، وال زدت أي قدر زائد عن صالتك منفرد  يت بجماعة مثال  أنك صل تافترض
 همكان يصلي ل"، -عز وجل-فأنت هذا القدر الزائد لهم، وألجلهم، أما أصل الصالة ال يختلف أحد في أنه هلل 

 يقول: سمع هللا لمن حمده، الرفع من الركوع فإنه عندكلما خفض ورفع،  "ورفع خفض كلما فيكبر -أي ألجلهم-
يعني من أجل جهره ، "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول بصالة ألشبهكم إني وهللا" :قال انصرف فإذا"

بالتكبير؛ ألنه عر ف في آخر عهده من بعض الصحابة، وبعض الوالة عدم الجهر بالتكبير، شاع عنهم ذلك، 
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؛ ألنه يجهر بالتكبير، بل أثر عن -يه الصالة والسالمعل-فلما جهر بالتكبير صار أشبههم صالة  بالنبي 
-وأوجبه اقإمام أحمد  ،عن الجهر به، وال شك أن تكبير االنتقال سنة عند الجمهور بعضهم ترك التكبير، فضال  

))صلوا كما أنه صلى من غير تكبير، وقال:  -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه لم يعر ف عن النبي -رحمه هللا
 لي((رأيتموني أص

 كلما الصالة في يكبر كان عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شهاب ابن عن مالك عنوحدثني "
يخفض بذلك صوته، ال شك أن رفع الصوت للحاجة،   "وكان يخفض بذلك صوته"زاد أشهب: ، "ورفع خفض

بل يخفضه  ،ال داعي لرفع الصوت فإنه افالحاجة داعية ليرفع صوته، لكن إذا كان مأموم   اوالحاجة إذا كان إمام  
 للحاجة. اكما كان ابن عمر، فرفع الصوت وخفضه تبع  

ذا ،منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح إذا كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عنوحدثني يحيى "  رفع وا 
ذا ،منكبيه حذو يديه رفعإذا افتت  الصالة  "ذلك دون  رفعهما الركوع من رأسه  رفعهما الركوع من أسهر  رفع وا 
والرفع من الركوع مثل الرفع  ،في المرفوع ماذا يقول: كذلك، كذلك يعني مثله، الرفع للركوع، وعرفنا أنه ذلك دون 

 لتكبيرة اقإحرام، وال شك أن هذا موقو ف من رواية نافع عن ابن عمر، وهو مرفوع من رواية سالم.
- هللا عبد بن جابر عن -موالهم المدني القرشي- يسانك بن وهب نعيم أبي عن مالك عنوحدثني "يقول: 

أنه كان "كان يعلمهم،  "الصالة في التكبير -أي يعلم أصحابه من التابعين- يعلمهم كان أنه -مارضي هللا عنه
كلما خفضنا للركوع  "ورفعنا خفضنا كلما نكبر أن يأمرنا فكان" :-وهب- قال ،يعلمهم التكبير في الصالة

 .اعنا من السجود، كما مر بنا مرار  والسجود، ورف
 واحدة تكبيرة فكبر -يعني مع اقإمام- الركعة الرجل أدرك إذا: يقول كان أنه شهاب ابن عن مالك نعوحدثني "

اقإدراك  "الركعة الرجل أدرك إذا: يقول كان أنه شهاب ابن عن مالك نوحدثني ع"، "التكبيرة تلك عنه أجزأت
ال بد من  ؟بل يمكن أن يدرك المنفرد الركعة بالركوع ؟نعم ؟المنفرد يقال: أدرك مفهومه أنه مع اقإمام؛ ألن

 تلك عنه أجزأت واحدة تكبيرة فكبر مع اإلمام الركعة الرجل أدرك إذا"ءة قبلها، فالنص ظاهر في المأموم، القرا
ينوي بتلك التكبيرة  "،ةالصال افتتاح التكبيرة بتلك نوى  إذا -يعني عندنا ،عنده– وذلك" :مالك قال ،التكبيرة

الواحدة، إذا جاء واقإمام راكع ثم كبر ولحق باقإمام تكبيرة واحدة ينوي بذلك تكبيرة االفتتاح التي هي تكبيرة 
اقإحرام، وتكبيرة االنتقال تدخل فيها، ينوي بذلك تكبيرة االفتتاح؛ ألنها الركن، هذا رأيه، هذا حمله على ما يراه؛ 

يستدل  ريد أنشهاب نقل عنه أنه يرى أن تكبيرة اقإحرام سنة، ما يرى الركنية، فالمؤلف ي ألنها ركن عنده، ابن
فسره مالك على مذهبه، أما  لركن فتدخل فيها تكبيرة االنتقالولذلك قال: وذلك عندنا إذا نوى؛ ألنها ا ؛ويسكت

 سنة. نه يراهاألابن شهاب فال يحتاج إلى نية؛ ألنه ال يرى وجوب تكبيرة اقإحرام، 
ما - ركعة صلى حتى الركوع وتكبيرة االفتتاح تكبيرة فنسي اإلمام مع دخل رجل عن -رحمه هللا- مالك وسئل"

 أحب صالته يبتدئ" :قالف؟ الثانية الركعة في وكبر الركوع عند وال ،االفتتاح تكبيرة كبري لم أنه ذكر ثم -كبر
اقإحرام، والصالة من غير تكبيرة اقإحرام ال تنعقد، ال  ؛ ألنه صلى من دون تكبيرةإلي   أحب صالته يبتدئ "إلي  

على يقولون:  -المالكيةيعني -، يعني ظاهر اللفظ أنه ال على سبيل الوجوب، لكنهم تنعقد، ويقول: أحب إلي  
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رحمه -( في الواجب، وهذا من ورعه )أحب إلي   :يطلق هذا اللفظ قد -رحمه هللا-سبيل الوجوب، واقإمام مالك 
كما يقول اقإمام أحمد في بعض الواجبات: يعجبني، وبعض المحرمات يقول: ال يعجبني، أو أكره كذا، ، -هللا

يعني  "عنه امجزي   ذلك رأيت األول الركوع في وكبر االفتتاح تكبيرة عن اإلمام مع سها ولو" هذا من ورعهم،
ام وأدركه في تكبيرة اقإحرام، جاء واقإمام يكبر تكبيرة اقإحرام ووقف سها، ظن أنه كبر وهو ما كبر، جاء مع اقإم

 الركوع في وكبر االفتتاح تكبيرة عن اإلمام مع سها ولو"كبر، ثم تذكر مع ركوع اقإمام أنه لم يكبر فكبر، 
ألن القراءة في مثل هذه الصورة  "عنه اجزي  رأيت ذلك م"بذلك تكبيرة االفتتاح  اناوي   يعني في الركعة األولى "األول

بخال ف اقإمام والمنفرد، اقإمام ، "االفتتاح تكبيرة بها نوى  إذا" تسقط عنه ألنه مسبوق، بل في حكم المسبوق،
 الصالة؛ ألنه يلزمه بعدها قراءة. والمنفرد تلزمه، تلزمه في أول

 تكبيرة فنسي -يعني المنفرد لنفسه يصلي الذي يف- االفتتاح تكبيرة فنسي لنفسه يصلي الذي في :مالك قال"
 لماذا؟ لبطالنها بترك الركن الذي هو مفتاح الصالة.، "صالته يستأنف إنه االفتتاح

نسي أن " ،"يعيد أنأنه يعيد، أرى  أرى  :قال صالته من يفرغ حتى االفتتاح تكبيرة ينسى إمام في مالك وقال"
 خلفه من ويعيد قال: أرى أن يعيد، ،حتى يفرغ من صالته -تنعقدألن الصالة لم - يكبر تكبيرة االفتتاح

ن -لبطالنها- الصالة ألن صالة المأموم مرتبطة بصالة اقإمام، ، "يعيدون  فإنهم كبروا قد خلفه من كان وا 
ن كان ال يلزم االرتباط في كل  تبطل صالة المأموم ببطالن صالته إمامه، هذا االرتباط في كثير من األمور، وا 

حدثه، نعم، فإنه يعيد الصالة دون من خلفه، لكن هنا  اناسي   ايء، سبق أن قلنا فيمن صلى بالناس محدث  ش
ت، ترك التكبيرة ما انعقدال، وهناك الصالة مع الحدث ما انعقدت، وهنا مع باعتبار أن الصالة لم تنعقد أصال  

وهو ال يدري أن  ،لي مع اقإمام الصالة كاملةيمكن أن يص ،ث ال يعلم به المأمومالفرق بينهما من وجه: أن الحد
وال يدري أنه لم يكبر؟ نعم المسبوق ممكن، نعم األصل، لكن اقإمام محدث، لكن هل يمكن أن يصلي مع اقإمام 

المسألة مفترضة في إمام معه المأمومون بغض النظر عن كون الجماعة فيهم كثرة أو قلة، يعني مع القلة يتوجه 
أن يجهر بالقراءة في  ان اقإمام سها، تقدم وسها أن يجهر بالتكبير، نعم وسها أيض  : إكن لو قلنامثل هذا القول، ل

، اعيد؟ تصورنا أن اقإمام كبر سر   يال يعيد أو :وتبعه المأموم، هذا متصور، هل نقول اصالة جهرية، كبر سر  
ويجزم من نفسه أنه كبر، تجيز صالته،  انعم، األصل العدم، األصل أنه ما كبر، نعم يعني كونه سها وكبر سر  

لكن المأموم يرى أنه على األصل؛ أن األصل العدم، ما سمعه يكبر، واألصل أنها جهر، رآه رفع وقف في 
 اصالتك صحيحة باعتبار أن اقإمام كبر سر   :المحراب ورفع يديه، اقإمام يتصور أنه منفرد، هل نقول للمأموم

لفه؟ أو نقول: إن األصل بالنسبة للمأموم أنه ما دام ما سمع التكبير واألصل وكذا من خ ته صحيحة لنفسهوصال
وهو إمام يحتاج  ،بالنسبة للمأموم، المأموم رأى يديه، لكن هل يغلب على ظنه أنه كبر ؟عدمه أن اقإمام لم يكبر

 إلى جهر.
 ....:..طالب

 تكبيرة االنتقال أمرها سهل. ،ال
 ....:..طالب
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بيرة اقإحرام التي ال تنعقد الصالة إال بها، في تعارض األصل مع الظاهر، يعني المسألة في الكالم على تك ،ال
، حتى في هذا الدرس أظن اغاية األهمية، فيه تعارض األصل مع الظاهر، وهذه المسألة عرضنا لها مرار  

وهو في مكانه في محرابه،  ،ذكرناها، هذه تحتاج إلى مرج ، الظاهر مادام رفع يديه بعد فراغ المؤذن من اقإقامة
 كبر، واألصل العدم، أنه لم يكبر. الظاهر أنه

 سم.
 القراءة في المغرب والعشاء: :باب

 أحسن هللا إليك:
 القراءة في المغرب والعشاء: :باب
صلى هللا عليه - هللا رسول سمعت: "قال أنه أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد عن شهاب ابن عن مالك عن

 ".المغرب في لطوربا قرأ -وسلم
رضي هللا - عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك عن
ف ا{ :يقرأ وهو سمعته -اهرضي هللا تعالى عن- الحارث بنت الفضل أم أن -ماعنه َساَلتآ ُعرأ ( سورة 1)] }َوالأُمرأ

صلى هللا عليه - هللا رسول سمعت ما ِلخر إنها ،السورة هذه اءتكبقر  ذكرتني لقد بني يا" :له فقالت [المرسالت
 ".المغرب في بها يقرأ -وسلم
 عبد أبي عن الحارث بن قيس عن نسي بن عبادة عن الملك عبد بن سليمان مولى عبيد أبي عن مالك عن
 المغرب وراءه ليتفص -رضي هللا تعالى عنه- الصديق بكر أبي خالفة في المدينة قدمت: "قال الصنابحي هللا
 إن حتى منه فدنوت الثالثة في قام ثم ،المفصل قصار من سورة وسورة القرآن بأم األوليين الركعتين في فقرأ

َتَنا َوَهبأ َلَنا مآن  :اِلية وبهذه القرآن بأم قرأ فسمعته ثيابه تمس أن لتكاد ثيابي }َربََّنا اَل ُتزآغأ ُقُلوَبَنا َبعأَد إآذأ َهَديأ
َمة  إآنََّك َأنَت الأَوهَّاُب{ لَُّدنكَ   .[( سورة آل عمران8)] َرحأ
 اجميع   األربع في يقرأ وحده صلى إذا كان -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن
 صالة من الواحدة الركعة في والثالث بالسورتين اأحيان   يقرأ وكان ،القرآن من وسورة القرآن بأم ركعة كل في

 .سورة وسورة القرآن بأم كذلك المغرب من الركعتين في ويقرأ ،الفريضة
 أنه -رضي هللا تعالى عنه- عازب بن البراء عن األنصاري  ثابت بن عدي عن سعيد بن يحيى عن مالك عن
 ".والزيتون  بالتين فيها فقرأ العشاء -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول مع صليت: "قال

في مقدار القراءة والجهر بها في صالتي  :أي "القراءة في المغرب والعشاء :باب": -لىرحمه هللا تعا-يقول 
المغرب والعشاء، وقدم المغرب والعشاء على الصب ؛ ألن الليل سابق النهار، يعني الليل متقدم على النهار، 

شمس أول ما نعد المغرب اليوم المشتمل على الليل والنهار يبدأ من غروب الشمس، فإذا بدأ اليوم من غروب الف
إمامة  :وأما تسمية صالة الظهر األولى؛ ألنها إنما بدئ بها في حديثم العشاء، ثم الفجر، ثم إلى آخره، ث

ن الليل سابق النهار، هل هذا يعارض ما جاء في قوله الظهر، قولهم: إجبريل، أول ما صلى به الصالة األولى 
ُس َينَبغآي لَ : -جل وعال- مأ {}اَل الشَّ ُل َسابآُق النََّهارآ َقَمَر َواَل اللَّيأ رآَك الأ هم يقولون: إن  [( سورة يززس04)] َها َأن ُتدأ
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ُل }يقول:  -جل عال-نعم، لكن كالمهم هذا يقولون: ألن الليل سابق النهار، وهللا  ؟الليل سابق النهار َواَل اللَّيأ
 } ح ال شك أنه سابق؛ ألنه يبدأ من غروب الشمس، فيكون هو من حيث االصطال [( سورة يززس04)]َسابآُق النََّهارآ

ليل ثم نهار، ثم  أتيليلة كل يوم سابقة على نهاره، وأما ما أشير إليه في اآلية فالمراد نفي االضطراب، ما ي
ن شئت فقل:  ؛نهار، ثم ليل، أو العكس، ما يضطرب هذا الترتيب الليل ثم النهار، ثم الليل ثم النهار، وهكذا، وا 

ذا انتهى الليلار ثم ليل، ثم نهار ثم ليل، لكن إذا انتهى النهار نه ، ما هنا ما يسبق الليل النهار يأتي ليل، وا 
ولم يترجم للقراءة في صالة الظهر والعصر لماذا؟ اضطراب نظام الكون، ليل ثان قبل النهار، فالمنفي  يأتي

القراءة في صالة العصر، ال شك أن  :الظهر، باب القراءة في صالة :ألنهما سريتان، ترجم لهما البخاري، باب
ا أراد إثبات القراءة، ما هو معنى أن اقإمام إذا قام أمام المأمومين وكبر أنه يسكت بحيث ال من ترجم لهم

أنه ال يقرأ، فمن ترجم بالقراءة في صالة الظهر والعصر مراده إثبات القراءة لكن ليس معنى هذا  ،يسمعونه
 فيهما.

طعم القرشي جبير بن م- أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد عن شهاب ابن عن مالك عنيحيى حدثني "
ذلكم قبل أن يسلم، قبل ، "المغرب في بالطور قرأ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت: "قال أنه -النوفلي

حال كفره، لكنه  لحديثداء األسرى، يقول: وذلك أول ما وقر اقإيمان في قلبي، وقد تحمل افأن يسلم، جاء في 
يقبل؟ ال يقبل، فيص  التحمل حال الكفر، يعني قبل التأهل يص   أم اللو أداه حال كفره يقبل أداه بعد إسالمه، 

لكن األداء ال يص  إال بعد التأهل، يص  تحمل الصبي، يص  تحمل الفاسق، تحمل الكافر، صحي ،  التحمل،
قال الترمذي: ذكر  "بسورة الطور -قرأ في صالة المغرب- قرأ بالمغرب"لألداء،   يؤدي إال إذا صار أهال  لكن ال

المرسالت،  عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسالت، الحديث الذي يليه في
الطور  قرأ في المغرب بالسور الطوال نحوأن يق أنه كره يقول الترمذي: ذكر عن مالك وهذا الحديث في الطور، 

والمرسالت، يعني التمثيل بما ورد، يعني لو ذكر شخص عن مالك بدون صيغة تمريض، يظن بإمام دار الهجرة 
نجم السنن مع تخريجه للحديثين أنه يكره الصالة بهاتين السورتين؟ نعم، وقال الشافعي: ال أكره ذلك، بل 

عليه الصالة -ني للسورتين بعينهما، قرأهما النبي ال استحباب يعو أستحبه، والمعرو ف عند الشافعية أنه ال كراهة 
نعم، األصل أنه  ؟وأنهما ما تيسر في ذلك الوقت من القرآن ؟اعلى سبيل القصد أو أنه حصل اتفاق   -والسالم

ي صالة المغرب بقصد تشريع، هو تشريع بال شك فمن قرأهما في المغرب لكن ال يداوم على ذلك، قرأهما ف
 ، كما لو قرأ سورة األعرا ف مع أن السنة جاءت بتخفيف صالة المغرب.لى ذلكيؤجر ع تساءئاالقتداء واقإ

 بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب ابن عن مالك عنوحدثني "يقول: 
أي  "معتهس -الحارث الهاللية تلبابة بن :والدة عبد هللا بن عباس، واسمها- الحارث بنت الفضل أم أن عباس

سمعت ابنها عبد هللا بن عباس، عن عبد هللا بن عباس أن أمه سمعته، ما قال: سمعتني، األصل أن يقول: أمي 
 بن هللا عبد بن هللا عبيد عن" سمعتني، هو ال بد من إضمار القول، ال بد من إضمار القول عند أهل الحديث،

 لقد بني يا" :له فقالت ...يقرأ وهوسمعته  الحارث بنت الفضل أم أن عباس بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة
فقالت له، سمعته، يعني األصل عن عبد هللا بن عباس قال: إن أمي، أو أم الفضل ال مانع، سمعتني  "ذكرتني
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ث الذي دفقالت لي: يا بني لقد ذكرتني، هذا حق السياق؛ ألن المتحدث األصل هو عبد هللا بن عباس، المتح
ن شئت فقل روى القصة هو عبد ؟ دمعنى تجري ماتجريد،  :هللا بن عباس صاحبها، فيقولون: هذا فيه التفات، وا 

لقد  -نسيته ايعني شيئ  - ذكرتنيفقالت له: يا بني لقد "تحدث عنه،  اعبد هللا بن عباس جرد من نفسه شخص  
، "المغرب في بها قرأي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت ما ِلخر إنها ،السورة هذه بقراءتك ذكرتني

الحديث مخرج في البخاري ومسلم، وفي البخاري في الوفاة النبوية من الصحي ، من رواية عقيل عن ابن 
فهي مشروعية قراءة هاتين السورتين،  "-عليه الصالة والسالم- ،ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه هللا" :شهاب

ن كان األصل في صالة المغرب أ  نها تخفف.وقراءة ما ورد، وا 
 بن سليمان مولى -وعلق له البخاري  ،روى له مسلم ،عبد الملك المذحجي- حدثني عن مالك عن أبي عبيد"و 

 قيس عن -كندي، قاضي طبرية- نسي بن عبادة عن -بن مروان أحد ملوك بني أمية، وحاجبه- الملك عبد
 في المدينة قدمت"قال:  -ن عسيلةعبد الرحمن ب- الصنابحي هللا عبد أبي عن -الكندي الحمصي- الحارث بن

قدمت المدينة في خالفة أبي "بخمسة أيام،  -صلى هللا عليه وسلم-وقدم المدينة بعد وفاة النبي  "بكر أبي خالفة
من  "المفصل قصار من سورة وسورة القرآن بأم األوليين الركعتين في فقرأ المغرب وراءه فصليت الصديق بكر

 قصار المفصل.
وأن التخفيف من بدع  ،ن السنة في المغرب اإلطالة: إورد آخر سؤال يقول: ما صحة ما يقال والسؤال الذي

 ؟بني أمية
وسورة سورة، يعني في األولى سورة، وفي الثانية  في الركعتين األوليين بأم القرآنهذا أبو بكر، أبو بكر قرأ 

 تمس أن لتكاد ثيابي إن حتى منه فدنوت الثالثة في قام ثم" من قصار المفصل، وأول المفصل سورة ق، ،سورة
َمة  إآنََّك َأنَت  :اِلية وبهذه ،القرآن بأم قرأ فسمعته ،ثيابه َتَنا َوَهبأ َلَنا مآن لَُّدنَك َرحأ }َربََّنا اَل ُتزآغأ ُقُلوَبَنا َبعأَد إآذأ َهَديأ

فرضت "نهار، كما جاء في الحديث، وهذا ضرب من القنوت؛ ألن المغرب وتر ال"، [( سورة آل عمران8)]الأَوهَّاُب{ 
ال المغرب فإنها  ،وزيد في الحضر ،الصالة ركعتين، فأقرت صالة السفر إال الصب  فإنها تطول فيها القراءة، وا 

 وقد أمرنا باتباعه. ،-رضي هللا عنه-وهذه سنة مأثورة عن أبي بكر " وتر النهار
 "اجميع   األربع في يقرأ -ايعني منفرد  - وحده صلى إذا كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عنوحدثني "

ورد عنه  اطويلة أو قصيرة، المقصود أنه يقرأ، وأيض   "القرآن من وسورة القرآن بأم" ركعة كل في األربع الركعات
 اأحيان   يقرأ وكان" أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن ال على سبيل االستمرار، -عليه الصالة والسالم-
عليه الصالة -يعني من القصار، ثبت عن النبي  "الفريضة صالة من الواحدة الركعة في والثالث لسورتينبا

، اكان أو مأموم   افي النافلة قرأ البقرة ثم النساء، ثم آل عمران، يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة إمام   -والسالم
صلى هللا عليه -"لقد عرفت النظائر التي كان النبي  از ذلك قال األئمة األربعة، وغيرهم، قال ابن مسعود:وبجو 
أقر الذي يقرأ سورة اقإخالص بعد  ايقرن بينها فذكر عشرين من المفصل، سورتين في كل ركعة، وأيض   -وسلم

 ."سورة وسورة القرآن بأم كذلك المغرب من الركعتين في ويقرأ" السورة،
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 مع صليت: "قال أنه عازب بن البراء عن األنصاري  تثاب بن عدي عن سعيد بن يحيى عن مالك عنوحدثني "
لركعة األول، وفي زاد النسائي في ا"، والزيتون  بالتين فيها فقرأ العشاء -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

{ الثانية بالقدر رآ َقدأ َلةآ الأ َناُه فآي َليأ  وهما من قصار المفصل. [( سورة القدر1)] }إآنَّا َأنَزلأ
"الخبر محمول على أنه كان في سفر، والسفر يطلب فيه التخفيف، وحديث أبي هريرة في  يقول الحافظ:

{: الصحيحين أنه قرأ فيها َماء انَشقَّتأ محمول على الحضر، لكن ال يلزم أن يكون  [( سورة اقإنشقاق1)] }إآَذا السَّ
 إشكال، نعم.قرأ أنه يص  في السفر والحضر بال هذا في السفر، بل األصل فيه أنه ما دام 

 سم.
 القراءة:العمل في  باب:

 أحسن هللا إليك:
 القراءة:: العمل في باب
رضي هللا تعالى - طالب أبي بن علي عن أبيه عن حنين بن هللا عبد بن إبراهيم عن نافع عن مالك عن
 في القرآن قراءة وعن الذهب تختم وعن القسي لبس عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -عنه

 .الركوع
 أن البياضي عن التمار حازم أبي عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن

 إن)) :فقال بالقراءة أصواتهم علت وقد ،يصلون  وهم الناس على خرج -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 ((.بالقرآن عضب على بعضكم يجهر وال ،به يناجيه بما فلينظر ،ربه يناجي المصلي

 وعثمان وعمر بكر أبي وراء قمت: "قال أنه -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالك عن
 ".الصالة تافتتح إذا الرحيم الرحمن هللا بسم :يقرأ ال كان فكلهم
 هللا بسم :يقرأ ال كان فكلهم وعثمان وعمر بكر أبي وراء قمت: "قال أنه -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن

 ".الصالة افتتح إذا الرحيم الرحمن
 أبي دار عند الخطاب بن عمر قراءة نسمع كنا: "قال أنه أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عن
 ".بالبالط جهم
 فيما اإلمام مع الصالة من شيء فاته إذا كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن
 .وجهر يقضي فيما لنفسه فقرأ عمر بن هللا عبد قام اإلمام سلم إذا أنه بالقراءة اإلمام فيه جهر
 عليه فأفتح فيغمزني مطعم بن جبير بن نافع جانب إلى يأصل كنت" :قال أنه رومان بن يزيد عن مالك عن

 ".نصلي ونحن
 آله وصحبه أجمعين.  نبينا محمد وعلى ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

حدثني "يعني في الصالة،  القراءة،: العمل في باب "القراءة: العمل في باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 أبي بن علي عن -عبد هللا- أبيه عن -الهاشمي- حنين بن هللا عبد بن إبراهيم عن نافع عن مالك عنيحيى 
نهى عن  "القسي لبس عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا ولرس أن -فاءلرابع الخ ،أمير المؤمنين- طالب
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مشددة؛ ألنها ياء النسب، ثياب مخططة  اوالتحتانية أيض   ،لبس القسي، بفت  القا ف وكسر السين المشددة
يي.بالحرير تعمل بالقس، مو   ضع بمصر، قريبة من تنيس، القس 

 يززززززززاء كيززززززززا الكرسززززززززي زيززززززززدت للنسززززززززب
 
 

 ................................... 
 

، يقولون: ابن تيمية، خطأ؛ ألنه ياءه ياء نسب، اياء النسب مشددة، ونسمع بعض طالب العلم يخففونها خط  
، تقول: هذه ف؛ ألنه ال يجمع بين البدل والمبدلوياء النسب مشددة، نعم إذا عوض عنها بألف مثل يماني، خل 

"أهل الحديث يقول أبو عبيد: امرأة يمني  ة بالتشديد،  قلت: هذهلم تعوض عنها األلف  امرأة يمانية، لكن لو
بجمع قوس، يكسرون القا ف" قسي، أو الق سي، لكن هذا خطأ، يقول: هذا خطأ، يقول ابن حجر: ألنه يلتبس 

 نوع من الحرير. ،منسوب إلى القز، وهو ضرب من اقإبريسم ،أصلها القزي بالزاي :قسي، وقيل :قوس جمعه
))الذهب والحرير حرام على  ومعرو ف أن النهي خاص بالرجال "الذهب تختم وعن نهى عن لبس القسي،"

من ذهب فاتخذ الناس خواتم فألقاه، طرحه،  اخاتم   -عليه الصالة والسالم-اتخذ النبي  ذكور أمتي حل قإناثها((
اية مسلم وفيه: ومثله السجود، وقد جاء التصري  به في رو ، "الركوع في القرآن قراءة وعنوعن تختم الذهب، "

ني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود)): اعن ابن عباس مرفوع   كل  ((اأو ساجد   اوأن أقرأ القرآن راكع   ،أال وا 
لكن قد يشكل عليه بعض الناس  ،هذا يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود، هو في السجود ال يتصور

َرةآ َحَسَنة  َوقآَنا َعَذاَب جوده: الدعاء بما يوافق القرآن، يعني لو قال في س َيا َحَسَنة  َوفآي اِلخآ نأ }َربََّنا آتآَنا فآي الدُّ
 } َتَناأو قال:  [( سورة البقرة241)]النَّارآ وقد أمر أن يتخير من  [( سورة آل عمران8)]{ }َربََّنا اَل ُتزآغأ ُقُلوَبَنا َبعأَد إآذأ َهَديأ

فإذا دعا بما  ((من أن يستجاب لكم، فقا السجود فأكثروا فيه من الدعاءأمو ))المسائل، وأن يكثر من المسألة، 
دعاء وال يدخل؟ نعم، هو يقصد  أم اليدخل في التحريم  وال على نية التالوة ،نية القراءةيوافق القرآن ال على 

ورده اليومي، وال  ما يقصد التالوة، يقصد يقصد تالوة، اآلن هل الملحوظ اللفظ أو القصد؟ يعني لو الجنب مثال  
أقرأ آية الكرسي والمعوذتين وغيرهما، يعني يرد في ورده شيء من القرآن،  أريد أنيقصد بذلك التالوة، يقول: 

له: اقرأ أو ال تقرأ؟ نعم، هو يقول: ما أقصد  يقال له؟ يقال ماذاي، د  ر  يقول: أنا ما أقصد التالوة، أنا أقصد و  
، ، ولو أقصد التالوة ما أخذت من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره، قرأت متتابع  ، أنا ما أقصد التالوةأنا تالوة

وما أشبه ذلك، نعم  اقإخالص والمعوذتينأو سورة  في آية الكرسي مثال   عم إذا كانت اآلية كاملة المفترضةن
كثروا فيه من الدعاء فأ))وقد أمر به،  ،و يقصد بذلك الدعاء في السجودوأما بالنسبة للدعاء فه ،األصل المنع

بعض الناس هذا مالحظ يعني من الحرص يصير اقإمام يستعجل في قراءته ثم يركع،  ((فقمن أن يستجاب لكم
وبعضهم يبدأ بسورة ثم يتمها وهو راكع، هذا  ،وقد بدأ في الفاتحة ويريد أن يتمها المأموم فيتمها وهو راكع

اقإمام يطيل الركوع، هذا داخل في النهي بال شك، ألنه يقصد موجود، من يبقى عليه آية أو آيتين، ويعر ف أن 
وال  ((إذا ركع فاركعوا))التالوة، نعم، هذا داخل في النهي، فإذا ركع اقإمام فاقطع القراءة، تابع اقإمام اركع، 

نعم ركع  قد يقول قائل: الفاتحة ركن من أركان الصالة وركع اقإمام، نقول:جوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع، ي
 من قراءة الفاتحة. هوأنت اآلن في حكم المسبوق يسقط عنك، ما ال تستطيعوأنت اآلن في حكم المسبوق،  ،اركع
 ....:..طالب
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حال، وهذا أي يعني من شدة الحرص على هذا الركن، من شدة حرصه على هذا الركن يريد أن يأتي به على 
 شى أن يكمل وهو قائم يرفع اقإمامعلى أي حال، ويخ موجود يعني من بعض من عندهم حرص، يريد أن يكمل

ثم تفوته الركعة، فال يستطيع التوفيق بين األمرين، هذا ال ينكر، هذا موجود سمعناه، فال يجوز له أن يتابع 
 فإذا ركع اقإمام عليه أن يركع، نعم. ،القراءة
- التمار حازم أبي عن التيمي ارثالح بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عنوحدثني "يقول: 

- هللا رسول أن -بن عمرو الخزرجي- البياضي عن -: مولى الغفاريينمولى األنصار، وقيل ،دينار اسمه
 علت وقد" في رمضان، يصلون  وهم الناس على خرج "يصلون  وهم الناس على خرج -صلى هللا عليه وسلم

ي لنفسه، ويصلي الرجل مع يصلون؟ أوزاع، كل واحد يصلذا ما، بالقراءة أصواتهم علت وقد "بالقراءة أصواتهم
بعض الصحابة الليلة األولى، ثم اجتمع إليه في الليلة الثانية بصلى  -عليه الصالة والسالم-لنبي الرجل، ا

أكثر، ثم الليلة الثالثة ضاق المسجد، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، فصاروا يصلون أفراد أوزاع، قد 
 المصلي إن)) :فقال بالقراءة أصواتهم علت وقد ،خرج عليهم النبي يصلون "حد بصالة أخيه وهكذا، يصلي الوا

جاة مع خفض المناجاة مع رفع الصوت أو مع خفضه؟ المنا :مقتضى اللفظ "((به يناجيه بما فلينظر ربه يناجي
يعني يخفض  ((ا يناجيهإن المصلي يناجي ربه فلينظر بم))"فتكون برفع الصوت،  الصوت بخال ف المناداة

يقول ابن بطال:  "((بالقرآن بعض على بعضكم يجهر وال(( ))بالقرآن بعض على بعضكم يجهر وال)) صوته،
 اساجد   اراكع   اتالي  مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار قلبه والخشوع في الصالة، يستحضر أنه بين يدي ربه 

أول ما تفقدون من صالتكم ))من يشعر بلذة هذه المناجاة، قليل النادر ن الناس إال الن م  بين يديه، لكن مل  امنكسر  
مفاعلة، مناجاة  يناجيه لمصلي ربه؛ ألن الصيغة )يناجي( بمايقول: مناجاة افالخشوع مفقود إال نادر،  ((الخشوع

رق ة جاءت من طر ف واحد، سافر فالن، سافر، طاالطرفين كليهما، على أن هذه الصيغتقتضي أن تكون من 
عل، من وجه واحد، ومن جهة واحدة، ومن طر ف واحد، هنا يقول ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة فزيد ال

لرحمة والرضوان، يعني بالمجازاة والخشوع في الصالة، ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه با القلبعن إحضار 
سار، وحصل لكثير من أهل العلم أنهم إذا استغلق بسبب هذا االنك كافأة، وما يفتحه عليه من العلوم واألسرارالمب

فتحت لهم المغاليق، منهم  -عز وجل-وانطرحوا وانكسروا بين يدي هللا  ،عليهم شيء من المسائل فزعوا للصالة
من يفزع إلى الذكر، منهم من يفزع إلى االستغفار، منهم من يكرر قراءة الفاتحة، لكن ال شك أن الصالة مفزع 

اَلةآ{ لى النوائبا عيستعان به رآ َوالصَّ بأ يُنواأ بآالصَّ َتعآ اقإقبال على على الحث وفي الحديث  [( سورة البقرة05)] }َواسأ
 وهللا المستعان. ،وهو لبها ،الصالة والخشوع فيها

-وهذا في المنفردين، أما اقإمام فيجهر، كما سيأتي في خبر عمر  ))وال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن((،
يؤذي بعضهم بعض بالجهر، يقطع  ،ألن فيه أذى   ))وال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن((، -عنهرضي هللا 

عليه قراءته، وبعض الناس يتشوش عند أدنى شيء، يقرأ في الصالة فإذا رفع صوته الجار بكلمة واحدة انتهى 
يه أذى لهذا الجار الذي ألن ف ))ال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن(( ؟أو في أي سورة يقرأ ؟وقف أينما يدري 

 يقرأ، يعني وهذا في الصالة وخارج الصالة.
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ما يمنع من تدبر، اقإنسان يتدبر ما يقرأ، ثم إذا رفع جاره  :اوفيه أيض   ،من اقإقبال على الصالة ع  من   :اوفيه أيض  
ذا نهي المسلم عن، وقطع عليه هذا اقإقبال والتدبر، صوته شوش عليه أذى المسلم في  يقول ابن عبد البر: "وا 

ل ثم بعد يأخذ الجوا " نعم، تجد الناس يقرءون القرآناه في غير ذلك أشد تحريم  ؤ عمل البر وتالوة القرآن فإيذا
من المنع  ايقطع على الناس، ويؤذيهم بال شك، وهذا أشد منع  ويا هللا، هذا  ويكلم، يكلم يبيع ويشتري ويوصف

 شاهد من حديث أبي سعيد وغيره عند أبي داود.بعبادة، والحديث صحي  ال إشكال فيه، له 
بن أبي حميد، حميد بن أبي حميد طرخان أو مهران الطويل، هو - الطويل حميد عن مالك عنوحدثني "يقول: 

طول الحميد وهو قصير فقيل له: الطويل،  :اسمه اإنه في يديه طول، وقيل: ألن له جار   :ليس بطويل لكن قيل
 :يقرأ ال كان فكلهم وعثمان وعمر بكر أبي وراء قمت: "قال أنه مالك بن أنس عن -يرنسبي بالنسبة لهذا القص

 جماعة رواته" وراء أبيهكذا في الموطأ عند قال ابن عبد البر: "، "الصالة افتتح إذا الرحيم الرحمن هللا بسم
وأبي بكر  -لمصلى هللا عليه وس-صليت خلف النبي " :وهو في الصحي  وغيره ،بكر وعمر وعثمان موقو ف

فكلهم كان "طأ موقو ف، في جميع روايات الموطأ، فالمقصود أنه مرفوع في الصحي ، وفي المو  "وعمر وعثمان
بسم هللا الرحمن الرحيم في أول قراءة وال في  :كانوا ال يذكرون " :وعند مسلم "بسم هللا الرحمن الرحيم :ال يقرأ
 وهي أص . "تكبير والقراءة بالحمد هلل رب العالمينكانوا يفتتحون الصالة بال" :في رواية"، آخرها

ة فهم بعض الروا  ،وهذه متفق عليها، عند مسلم "والقراءة بالحمد هلل رب العالمين ،كانوا يفتتحون الصالة بالتكبير"
يعني على  ،بسم هللا الرحمن الرحيم :أنهم ال يذكرون  ن الصالة بالحمد هلل رب العالمينيفتتحو  من قول أنس:

  ب فهمه، وهذا مثل به لعلة المتن، كما يقول الحافظ العراقي:حس
 وعلززززززززززززززة المززززززززززززززتن كنفززززززززززززززي البسززززززززززززززملة

 

 نفيهززززززززززززززززززززززززا فنقلززززززززززززززززززززززززه إذ ظززززززززززززززززززززززززن راو   
 ج

بسم هللا الرحمن الرحيم، لكن  :أنهم ال يقرءون  ن الصالة بالحمد هلل رب العالمينالراوي فهم من كونهم يفتتحو 
ال لحمد هلل رب العالمين المقصود بها  رب العالمين هل ينفي ذلك  كونهم يفتتحون الصالة بالحمد هللالسورة، وا 

والحافظ ابن حجر يس فيه دليل على عدم ذكر البسملة، بدعاء االستفتاح؟ هل ينفيه؟ ال ينفيه، فل أنهم يفتتحون 
، اهر  ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم ج ،يقول: يمكن توجيه هذه الرواية التي أعلت بأن تحمل على نفي الجهر

ذا ، "بسم هللا الرحمن الرحيم إذا افتتح الصالة :فكلهم كان ال يقرأ"ا، وال في آخره ،ال في أول القراءة ال يقرأ، وا 
أو آية من القرآن  ؟على الخال ف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية امل على أنه ال تذكر جهر  حق 

لكن هل يجهر بها أو ال يجهر؟ المسألة خالفية  ،ال في أنها تقرأنزلت للفصل بين السور؟ نعم، ما عندنا إشك
بالنسبة  :في الجهر بها وعدمه، أوال  وهذا ينفع في الخال ف  ،بين أهل العلم، أما الخال ف في كونها آية من الفاتحة

ليست  على أنها السورة النمل، ال خال ف بل إجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه إجماع أيض  
المسألة سهلة؛ ألن هذا إثبات للقرآن أو نفي  تذلك، والمسألة كبرى، ليس في سورة التوبة، والخال ف فيما عدابآية 

له، وكل من الطرفين يستدل بأمر عظيم، الذي ينفي كونها آية نعم، ماذا يقول؟ يقول: لوجود الخال ف فيها، 
أن يختلف فيه، والذي يثبت قرآن قطعي، والقطعي ال يجوز يعني لو كانت آية ما جاز فيها الخال ف، نعم؛ ألن ال

 أنها آية يقول: اتفاق الصحابة على كتابتها في المصحف.
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 فمذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة، وعلى هذا يتفرع الجهر بها، الشافعي يجهر بالبسملة، ومن قال بأنها
، وهو المعرو ف عند الحنابلة، اؤالء يقولون: تقرأ سر  همع أنها تقرأ كما يقرأ دعاء االستفتاح  ليست بآية أصال  

استعاذة وال  والحنفية إذا قرءوا سورة من أولها؛ ألنه ال يتعين عندهم قراءة الفاتحة، وأما المالكية فال استفتاح وال
 يفتتحون الصالة بالحمد هلل رب العالمين.بسملة نعم، 

 كنا: "قال أنه -مالك بن أبي عامر- أبيه عن مالك بن -نافع- سهيل أبي عمه عن مالك عنوحدثني "يقول: 
 بسملة من القرآن إال في سورة النملبعضهم يقول: ال  ..،وعلى كل حال المرج  "الخطاب بن عمر قراءة نسمع

ترجي  شيخ اقإسالم، هذا ترجي  شيخ هو هذا معرو ف، لكن قول عند الحنفية أنها آية نزلت للفصل بين السور، و 
نها نزلت في الفصل بين السور يعني آية واحدة، ومنهم من يقول: آية من كل سورة، فعلى هذا مائة اقإسالم، أ

بعض األقوال موجودة،  ،، هذا موجوداوثالثة عشر آية في القرآن كلها بسملة، ومنهم من يقول: ليست بآية مطلق  
يتبعون الفقهاء، والفقهاء عمدتهم هم  ،في مسائل النفي واقإثبات ،على كل حال القراء في مثل هذه المسائل
وبعضهم  ،قد يكون بعضهم من أهل النظر واقإثبات بالنصوص ،األدلة، والقراء بالتلقي، بالتلقي عن شيوخهم

ن كان فيه ضعف في الجوانب األخرى.  اختصاصه القراءة، وا 
 ....:..طالب

مثل البسملة، إذا كان مجرد  االستعاذة آية اإذ  لألمر؟  يستعيذون امتثاال  ال  ؟كيف؟ واالستعاذة ما هم يستعيذون 
  .عمل القراء حجة

أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن - أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عنوحدثني "يقول: 
 :وقيل ،أبي جهم: عامر "بالبالط جهم أبي دار عند الخطاب بن عمر قراءة نسمع كنا: "قال أنه -أبي عامر

مسجد مبلط، كما في موضع بين السوق وال :صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفت  بالبالط ،يفةعبيد بن حذ
 ، كان مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر-رضي هللا عنه-يقول ابن عبد البر: كان عمر القاموس وغيره، 

أما نفردين، أن هذا خاص بالم ))ال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن(( : تخصيص لما سبقيعني بالبالط، وفيه
وكان جهوري  ،وكان يجهر بقراءته -رضي هللا عنه وأرضاه-اقإمام فيجهر، اقإمام يجهر، وهذا عمر إمام 

بألف  ،، والجهر مده مربوط بالفائدة، يعني لو صلى بألف-رضي هللا عنه وأرضاه-مديد الصوت  ،الصوت
صل عدمها، أو صلى باثنين يلزمه أن ألن األ ؛وال نتصور وجود آالت ،شخص وجهر، رفع صوته بقدر اقإمكان

يمد صوته مثلما لو كان خلفه ألف؟ ال يلزم؛ ألن الصوت لتبليغ المأموم، ما هو مثل األذان تبليغ الغائب، رفع 
 الصوت بالقراءة من أجل المأموم فيقدر بقدر الحاجة بما ال يشق على اقإمام ويبلغ المأموم.

 جهر فيما اإلمام مع الصالة من شيء فاته إذا كان عمر بن هللا دعب أن نافع عن مالك عنوحدثني "يقول: 
فاته من صالة ، "وجهر يقضي فيما لنفسه فقرأ عمر بن هللا عبد قام اإلمام سلم إذا أنه بالقراءة اإلمام فيه

فقرأ فيما "، المغرب ركعتين فقام ليأتي بهاتين الركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، نعم يجهر بالثنتين فيما فاته، يجهر
، لكن لو فاته ثالث من العشاء؟ يجهر في اثنتين وال يجهر يعني في جميع ما يقضي مما يجهر "يقضي وجهر

نعم، القضاء يحكي  اأن ابن عمر يرى أن القضاء يحكي األداء مطلق   هوهذا يترتب عليه أمور و الواحدة، في 
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يرى أن ما يدركه  ار، ويترتب عليه أن ابن عمر أيض  ، والركعتان األوليان جهريتان فاتتاه يجهااألداء مطلق  
ال لو كان يرى أن ما أدركه أول صالته وأن ما فاته هو اآلخر ما جهر؛ ألن تهالمسبوق آخر صال ركعتين ال، وا 

 األخيرتين ال يجهر فيهما بالقراءة.
 القراءة من فاته ما نحو على يقضي المأموم أنألنه يرى  ؛يقول الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي

أنه يرى أن ما يأتي به المسبوق  يحتملو ، يقول الباجي، أظهروهذا  ،، مثل رواية ابن القاسم عن مالكوالجهر
 ((فأتموا)) لة تقدم، وهو مبني على الروايتين:يعني ما يدركه المسبوق آخر صالته، والخال ف في هذه المسأ

ال إذا أدرك ركعتين مع اقإمام -رضي هللا عنه وأرضاه-ن عمر سبقت المسألة، لكن هذا رأي ابو  ((فاقضوا)) ، وا 
 ال جهر. :قلنا ألداءن القضاء يحكي ا: إ، حتى إذا قلنااال جهر فيهمليقضي يقضي الثالثة والرابعة، و ثم قام 
 بن جبير بن نافع جانب إلىأصلي  كنت" :قال أنه -المدني- رومان بن يزيد عن مالك عنوحدثني "يقول: 
: يعني إذا أخطأ اقإمام أو نصلي ونحن "نصلي ونحن عليه فأفتح -يعني يشير إلي- فيغمزني -النوفلي- ممطع

يحتاج من يغمزه،  اه  س أو ، إن كان غافال  المأموم غافال  إن كان اللهم إال  ؟ارتج عليه هل يحتاج أن يغمز المأموم
يعني أذكره بما نسي، - عليه فأفتح فيغمزني مطعم بن جبير بن نافع جانب إلىأصلي  كنت" :نعم؛ ألنه يقول

ال شك أن الفت  على اقإمام ثابت سواء  كان في القراءة وفي ، "نصلي ونحن فأفتح عليه -أو أصح  له خطأه
لكن متى يحتاج إلى الغمز؟ مام، غيرها، في غير القراءة بالتسبي  وبالقراءة يجهر بما أخطأ فيه أو بما نسيه اقإ

هو يصلي ويقرأ وأشكل عليه آية وارتج عليه في آية يشير إليه، يعني  ، إذا كان ما عنده أحدال  افنعم، إذا كان غ
وبهذا قال مالك في مختصر ابن  "ونحن نصلي"يقول:  "فيغمزني"هات، يطلب منه الرد باقإشارة، وهنا يقول: 

على من ليس معه في صالة؛  جواز الفت  على اقإمام باألولى من إجازة الفت  ، وأشهب بن حبيب فيعبد الحكم
ن كان تالوة القرآن ، منع بعضهم الفت  على اقإمام، نعم ألنه همعه بعضنولذا م ؛لكنه في معنى المكالمة ،ألنه وا 

في معنى مكالمة اقإمام، كره الكوفيون الفت  على اقإمام لماذا؟ ألنه في معنى المكالمة، أنت تخاطب اقإمام 
 ؛فكرهوه، لكن الصواب أنه مطلوب، ما يكفي أن نقول: جائز ،شيء نسيهيره ل، أو بتذكبتصحي  خطأ وقع فيه

في آية فلما انصر ف قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وقد تردد مالك والشافعي وأكثر العلماء،  ولذا يقولون: أجازه
 اآلن عندنا صور لهذه المسألة:يريد من أجل أن يفت  عليه، نعم،  ((؟بي))ألم يكن في القوم أق 

هذا المأموم يأتم بهذا اقإمام ال إشكال في كونه يفت  على إمامه، إمام معه مأموم وثالث ال يصلي  ،إمام ومأموم
معهم، المأموم لم يحفظ ما يقرأه اقإمام فال يستطيع أن يفت  على اقإمام، الثالث حافظ، نعم، هل لمن كان خارج 

مسجل في شريط  مسائل ال تحصى لو افترضنا جنبه كويتفرع على ذلصالة أن يفت  على اقإمام؟ له ذلك، ال
يأخذ  دم قليال  يقرأ، هل له أن يغمز هذا المسجل ليسمع القراءة؟ إذا كان ما عنده أحد، أو يتق التيبنفس القراءة 

 .ينظر فيهمصحف ويفتش و 
 .......طالب:

اقإمام يقرأ  ،شاشة، نعم، شاشةألنه وجد في بعض البلدان في المحراب  ؛اآلن التالعب بالعبادات يصير إلى حد
 منها.
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 ....:..طالب
ال يأتي يوم من األيام يقاال، إدخال المحدثات في العبادات ال ينبغي التوسع فيه،  ، انتهىسجل و بم صل    :لوا 

 وأيعني من خمس وعشرين سنة  ،قديم ، وقد وقع في يدي كتابداع   في ليس ،نتكلف موظفين ونربط أئمة لماذا
بيتك وال في  ( صل   كشف القناع عن صحة صالة الجمعة في المنزل خلف المذياع) :ير اسمهأكثر كتاب صغ

، هذا يسلب العبادات روحها ولبها، يعني افترض أنك تقرأ في سورة وكنت  هذا توسع غير مرض،...... أتيت
ا حفظ، وسمع في لمراجعة م ،يكثر من النوافل للمراجعةو  وبعض الناس يستعمل الصلوات تسمعها قبل الصالة،

 ف وتأكد من اآلية التي تردد فيها.، أو تقدم وفت  المصحلمسجل أشكل عليه شيء وضغطه ليسمعا
يفت   أو الوهل للمصلي أن يفت  على شخص ال يصلي؟ جالس، جالس يقرأ القرآن فأخطأ يفت  عليه المصلي 

 ن.الة إنما هي لقراءة القرآالصو  ، القرآناليه؟ هو يقرأ، يقرأ قرآن  ع
 ......طالب:.

صور، صور لهذه  ره، المسألة، يعني المسائلعن أن يفت  لغي هذا أمر مفروغ منه، ال يجوز أن يقرأ لنفسه فضال  
أنه في  :هذا منهي عن رفع الصوت والثاني يصلي من جهة، الثانية يقرأ يرفع صوته أوال  المسألة، شخص جالس 

 ة إذا كان ال يصلي إذا سلم يفت  عليه، نعم.معنى المكالمة، والفت  بقدر الحاجة، والحاج
 ..طالب:....

ُجُدوا{ى اقإمام بالقرآن هذه نفس الشيء مكالمتهم؟ يعني مسألة الفت  عل أوهو يقصد بذلك يقرأ  نعم، َكُعوا َواسأ  }ارأ
خر ) وا(جداس) :قيل ( إن نسي السجوداركعوا)نسي، نسي الركوع قيل له:  ..،إذا اقإمام أخطأ [( سورة الحزج11)]

 اوينتابها أيض   ،، والقرآن ال يبطل الصالةاها كونها قرآن  باف فيها بين أهل العلم؛ ألنها ينتهذه المسألة مختل (اراكع  
 ؟مخاطبة ومحادثة لإلمام، نعم، هذه مسألة نعمكونها 
 ....:..طالب

َقَلمآ َومَ : ابن بشير قال: قطن بن نسير، قطن بن نسير، قرأه الراوي  ُطُروَن{}ن َوالأ وهو  [( سورة القلم1)] ا َيسأ
 هذا تقصد؟ يصلي،
 ....:..طالب

}ن  :بن بشير، فقال الدارقطني طنق، فقال: وهو يحدث مثال   ،شخص يقرأ أسماء الرواةو ،  شخص يصلي فقرأ
ُطُروَن{ َقَلمآ َوَما َيسأ فت  على غير ما هو ابن بشير، وهذا أشد، أشد من ال ،بن نسيرايعني  [( سورة القلم1)] َوالأ

المصلي بالقرآن، لكنه فت  عليه بقرآن، وهذا يوض  لنا مسألة الفت  بالقرآن؛ ألنه هل قد ال يقصد به التالوة، بل 
مقطوع به أنه ال يقصد به التالوة، إنما المقصود به المكالمة، لكن إن كان لمصلحة الصالة شيء، والرد على 

، كونه ما يس من مصلحة الصالة، ليس هذا من مصلحة الصالةفي حال الدارقطني إن صحت، نعم، فل ما مثل
كره هذا ما يملك نفسه، واحد يفت  على القارئ وهو في الدورة يقضي حاجته، وجد مسألة ثانية، يملك نفسه هذه 

ن كان بلفظ القر ألنه من باب ا ؛الكوفيون الفت  على اقإمام لكنه المقصود به وهو الظاهر  ،آنلمكالمة، يعني وا 
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وهللا كر، والشافعي وأكثر العلماء لما ذق  جازه مالكوأهذا يرد،  ((؟بي))أليس في القوم أق  :لمكالمة، لكن حديثا
 .أعلم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


